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Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2016 
tilinpäätöksestä

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2016 
tilinpäätöksestä.

Kannanotto perustuu Palosuojelurahaston vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjaan, 
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 
2016 sekä rahaston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.

1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella

Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa 
palautteet ja se on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää 
oikeina ja riittävinä.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 14.3.2017 annetussa 
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen. 
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomuksessa kuvataan 
erittäin kattavasti rahaston ja sen tuensaajien toimintaa varainhoitovuoden aikana. 
Palosuojelurahastoa kehotetaan harkitsemaan, voisiko tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden analyysiä edelleen lisätä ja toiminnan kuvaamista vähentää.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta

Sisäministeriö ei ole toistaiseksi asettanut Palosuojelurahastolle tulostavoitteita. 
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun asetuksen mukaan rahaston on 
pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta-ja taloussuunnitelmastaan, 
talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. 
Tämä menettely on toteutunut aiempien vuosien tapaan asianmukaisesti.

Palosuojelurahaston hallitus teki vuonna 2016 yhteensä 379 päätöstä (344 kpl 
vuonna 2015). Vuoden 2016 aikana tehtyjen uusien avustuspäätösten euromäärä oli 
noin 10,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2015). Palosuojelurahaston oman 
toiminnan kulut pysyivat vuonna 2016 aiempien vuosien tapaan alhaisella tasolla ja 
olivat alle kolme prosenttia varojen käytöstä.

Rahaston avustushakemusten käsittelyajat pitenivät edellisestä vuodesta. Vuonna 
2016 lähes 87 % avustushakemuksista käsiteltiin kolmen kuukauden kuluessa 
hakemusten saapumisesta, kun vastaava luku vuonna 2015 oli lähes 92 %. 
Avustushakemusten määrä oli vuonna 2016 yhteensä 276 kappaletta (298 kpl 
vuonna 2015).

Tilityshakemusten käsittelyaika sen sijaan laski edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vuonna 2016 runsaat 97 % tilityshakemuksista käsiteltiin kahden kuukauden 
kuluessa hakemuksen saapumisesta, kun vastaava luku vuonna 2015 oli hiukan yli 
89 %. Tilityshakemusten määrä vuonna 2016 oli yhteensä 288 kpl (267 kpl vuonna 
2015).
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Palosuojelurahasto toteutti vuonna 2016 rakennusavustusten valvontahankkeen, 
jossa tarkastettiin vuosina! 988 - 2013 myönnettyjen rakennushankeavustusten 
nykykäyttö. Tarkastusten perusteella käynnistettiin takaisinperintä 22 
rakennushankkeeseen.

4. Palosuojelurahaston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Sisäministeriö näkee myönteisenä sen, että Palosuojelurahastossa toteutettiin 
vuoden 2016 aikana systemaattiseen arviointikehikkoon perustuva sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. Ministeriö suosittelee, että Palosuojelurahasto 
kehittää systemaattisen menettelyn toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja 
raportointien liittyvien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja priorisoimiseksi.

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa 
seuratessaan pelastustoimen uudistuksen sekä pelastustoimen säädösten 
uudistamisen mahdollisia vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin.

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen Palosuojelurahastosta annetun 
lain (306/2003) uudistamiseksi. Säädöshankkeessa tavoitteena on ottaa laissa 
huomioon VTV:n raporteissaan esittämät rahastojen ohjaamisen ja muut 
kehittämistavoitteet. Hankkeessa arvioidaan ja toteutetaan myös muita rahaston 
toiminnan uudistamiseksi tarpeellisia säännösmuutoksia.

6. Arvosana

v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 ehdotus

9,0 9,0 9,0 9,0
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